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Păstrează cu 
scumpătate învăţătura 
şi nu o lăsa, căci ea este 
frumuseţea cea mai 
aleasă a omului, avere 
ascunsă şi tăinuită.

Bhartrhari,  
filosof antic indian

Permiteţi-mi să vă felicit, stimaţi 
profesori, colaboratori, studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, care formăm 
marea familie pre nume Universi-
tatea Tehnică a Moldovei, cu ocazia 
începutului noului an universitar 
2013-2014 şi să Vă exprim profunde 
mulţumiri pentru aportul considera-
bil pe care îl depuneţi fără precupeţi-
re în formarea specialiştilor de înaltă 
calificare în inginerie!

Ţin să vă felicit în mod special şi 
pe voi, nou-veniţii studenţi ai anului 
I, tineri studioşi din toate colţurile 
republicii, care aţi ales Universitatea 
Tehnică a Moldovei ca pe o mare 
speranţă pentru viitorul vostru pro-
fesional, or profesia înseamnă de 
fapt destinul. Fiţi siguri, aţi făcut o 
alegere corectă – toate generaţiile 
de ingineri pregătiţi aici au văzut că 
această prestigioasă instituţie de în-
văţământ este într-adevăr un  garant 
al viitorului tinerilor. Siguranţa voas-
tră are o bază concretă – calitatea 
acestei instituţii.

De-a lungul anilor Universitatea 
Tehnică a instruit 82.500 de ingineri şi 
economişti, peste 1300 de doctori şi 
doctori habilitaţi. Astfel, Universitatea 
Tehnică a contribuit fundamental la 

Confirmăm în continuare dictonul 
încetăţenit în timp: 
LA UTM SE FACE CARTE!

constituirea unei intelectualităţi teh-
nice autohtone, provenite în temei 
din rândurile tineretului de la sate.

Acest potenţial intelectual tehnic 
a făcut posibil ca pe parcursul anilor 
să se dezvolte cele mai importante 
ramuri ale economiei naţionale: con-
strucţia de maşini şi energetica, in-
dustria alimentară şi telecomunica-
ţiile, microelectronica şi informatică, 
industria uşoară şi a construcţiilor, 
urbanistica şi arhitectură. Potenţialul 
intelectual tehnic creat la UTM repre-
zintă un fundament sigur pentru vii-
toarele generaţii în păstrarea şi dez-
voltarea culturii tehnice naţionale. 

UTM va merge şi în continuare pe 
făgaşul afirmărilor calitative privind 
ajustarea realizărilor educaţionale la 
cerinţele Procesului Bologna, la care 
noi ne aliniem întru afirmarea aspira-
ţiilor noastre de a ne încadra organic 
în Spaţiul European Unic al Învăţă-
mântului Superior şi al Cercetării.

Întru realizarea acestui imperativ 
UTM a înregistrat următoarele suc-
cese:

• Reorganizarea în mod funda-
mental a învăţământului superior 
ingineresc în trei cicluri: ciclul I – Li-
cenţă, ciclul II – Masterat, la care ali-

niem şi treapta a III-a – Doctoratul, 
integrând aşa-numitul Sistem LMD;

• Implementarea Sistemului 
European de Credite Transferabi-
le – ECTS (European Credits Transfer 
System), care a devenit deja un in-
strument eficient de apreciere a cu-
noştinţelor studenţilor UTM;

• Organizarea şi diseminarea Sis-
temului de Management al Calită-
ţii – SMC, cu identificarea criteriilor 
de calitate ale învăţământului ingi-
neresc.

Certificarea Sistemului de Mana-
gement al Calităţii este procesul prin 
care se atestă conformitatea siste-
mului respectiv cu cerinţele standar-
dului ISO 9001:2008. Această etapă 
a fost parcursă cu succes de UTM 
în primăvara anului 2011, finalizată 
prin obţinerea Certificatului de con-
formitate.

Pe 15 martie 2012 UTM a fost 
supusă auditului de supraveghere a 
conformităţii Sistemului de Manage-
ment al Calităţii. Echipa de audit con-
stituită din reprezentanţi ai Organis-
mului româno-italian de Certificare 
RINA-SIMTEX. Obiectivul auditului a 
constat în evaluarea menţinerii siste-
mului de management al calităţii în 
raport cu criteriile de audit, ce se re-
feră la ansamblul de politici, proce-
duri sau cerinţe utilizate ca referinţă. 

Experţii internaţionali au fost 
impresionaţi de nivelul implicării 
conducerii universităţii, facultăţilor, 
catedrelor, a cadrelor didactice şi 
auxiliare în funcţionarea sistemu-
lui de management, tendinţele de 
determinare a necesităţilor părţilor 
implicate, transformarea acestor ne-
cesităţi în cerinţe interne, asigurarea 
resurselor necesare, îndeplinirea ce-
rinţelor şi revizuirea performanţelor 
obţinute, acesta fiind un ciclu con-
tinuu având menirea de a asigura o 
îmbunătăţire permanentă a activită-
ţilor. A fost înalt apreciată calitatea 
actului managerial, a bunelor prac-
tici din universitate, a orientării uni-
versităţii în direcţia calităţii.

În urma analizei dosarului de la 
auditul de supraveghere efectuat la 
UTM, conducerea RINA SIMTEX-OC 
a decis menţinerea Certificatului 
pentru Sistemul de Management 
al Calităţii (nr.c.3399.1/12.04.2012). 
Certificatul are o recunoaştere inter-
naţională şi etichetează atât confor-
mitatea, cât şi performanţele atinse 
de UTM prin implementarea şi men-
ţinerea acestui sistem. Potrivit Regu-
lamentului de utilizare a mărcii de 
conformitate, UTM are posibilitatea 
de a utiliza, alături de sigla sa, şi mar-
ca RINA SIMTEX-OC. Aceasta poate fi 
aplicată pe diverse formulare, acte, 
materiale publicitare, site-uri, cărţi 
de vizită etc.

Certificarea Sistemului de Mana-
gement al Calităţii este procesul prin 
care se atestă conformitatea siste-
mului respectiv cu cerinţele standar-
dului ISO 9001:2008. UTM a parcurs 
cu succes această etapă în primăvara 
anului 2011, obţinând certificatul de 
conformitate.

Urmare în pag.2

Astăzi deschidem o filă nouă în biografia Universităţii 
Tehnice a Moldovei – inaugurarea celui de-al 49-lea 
an academic. Ne desparte un singur an de momentul 
aniversar în care vom marca 50 de ani de la înfiinţare – 
eveniment care reînvie în conştiinţa noastră importanţa 
anului 1964, când în Republica Moldova lua fiinţă prima 
Şcoală Superioară de Ingineri – Institutul Politehnic din 
Chişinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei. 

La finele anului academic 2012-2013 trei din cele zece 
facultăţi ale UTM au anunţat concursul de ocupare a 
funcţiilor de decan. Pe 1 iulie 2013 Senatul UTM a vali-
dat rezultatele alegerilor celor trei decani noi. 

Trei facultăţi 
ale UTM
au decani noi

Le urăm noilor decani 
succese în responsabila 
misiune de organizare a 
studiilor la respectivele 
facultăţi ale UTM!

Dl Vasile Mămăligă, conf., 
dr., este noul decan 
al Facultăţii de Inginerie 
Economică şi Business

Dl Victor Pogora, 
conf., dr., este noul decan 
al Facultăţii de 
Energetică (FEn)

Absolvenţi UTM-2013: 
Licenţă – Masterat 
Pe ogorul didactico-
ştiinţific al UTM a 
răsărit o nouă pro-
moţie impunătoare 
de 2532 de ingineri-
Licenţă în 60 de 
specialităţi şi 556 
ingineri-Masterat în 
42 de programe.

Mai multe 
materiale în pag. 2,3,4,5
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În perioada de valabilitate a cer-
tificatului (3 ani) sunt prevăzute au-
dituri de supraveghere pentru veri-
ficarea menţinerii condiţiilor pentru 
care s-a acordat certificarea. Pe 28 
martie 2013 UTM a fost supusă celui 
de-al doilea audit de supraveghere a 
conformităţii SMC. Echipa de audit a 
Organismului de Certificare româno-
italian RINASIMTEX (conducător de 
echipă – dna Maria Stancu) a auditat 
trei facultăţi: FCIM; FCGC; FUA, pre-
cum şi Departamentele UTM. 

Performanţele UTM în domeniul 
asigurării calităţii au fost recunoscute 
prin certificatul de conformitate emis 
de OC RINA-SIMTEX pe 12.04.2013, 
care atestă conformitatea Sistemului 
de Management al Calităţii cu cerin-
ţele standardului ISO 9001:2008.

La iniţiativa UTM a fost realizat 
un Proiect TEMPUS al Uniunii Euro-
pene, prin formarea unui Consorţiu 
al universităţilor autohtone şi euro-
pene având ca scop implementarea 
Sistemului Instituţional de Asigurare 
Internă a Calităţii în instituţiile de 
învăţământ superior din RM. Activi-
tatea desfăşurată în cadrul acestui 
Proiect TEMPUS, graţie eforturilor 
universitarilor din R. Moldova şi par-
tenerilor noştri din Franţa, Belgia, 
Olanda, Germania, Polonia, România, 
a condus la elaborarea unui valoros 
Ghid – „Criterii, indicatori şi proceduri 
de evaluare a programelor de studii 
în învăţământul superior”, preluat ul-
terior de către Ministerul Educaţiei al 
RM ca platformă generală de dirijare 
didactică în toate instituţiile molda-
ve.

• Succesele noastre privind ridi-
carea permanentă a calităţii univer-
sitare şi-au găsit oglindire şi în De-
coraţia Internaţională „European 
Quality” („Calitate Europeană”), 
conferită UTM pe 1 martie 2010 de 
către Asambleea Europeană de Bu-
siness (European Business Assem-
bly) – EBA din Oxford, Marea Britanie 
„Pentru efort continuu în realizarea 
calităţii înalte a studiilor, în corespun-
dere cu standardele europene”.

UTM a intrat în prestigiosul cla-
sament Web al universităţilor din 
întreaga lume – Ranking Web of 
World University, efectuat de către 
Consiliul Superior de Investigaţii Şti-
inţifice din Spania. Potrivit acestui 
clasament, UTM se clasează pe pri-
mul loc printre universităţile din RM.

• A fost redimensionată mobili-
tatea studenţilor şi profesorilor ca 
obiectiv indispensabil al Procesului 
Bologna.

UTM a susţinut cu brio cel de-al 
doilea examen de acreditare aca-
demică în faţa Comisiei specializate 

a Consiliului Naţional pentru Acre-
ditare şi Atestare din RM, obţinând 
calificativul de „Organizaţie cu recu-
noaştere internaţională (categoria 
A)”. Evenimentul final s-a produs pe 
31 mai 2012.

În afară de obligaţia fundamen-
tală de a instrui calitativ generaţiile 
de studenţi, UTM îşi asumă şi res-
ponsabilitatea socială de a-i ajuta 
pe studenţi pe linia aranjării în viaţa 
profesională după absolvirea facultă-
ţii. În acest sens la UTM funcţionează 
Centrul Universitar de Informare şi 
Orientare Profesională – CENIOP.

CENIOP dispune de o bază de 
date impunătoare cu informaţii de 
la 267 de întreprinderi din ţară şi din 
străinătate privind locurile de muncă 
vacante, unde s-ar putea eventual 
angaja viitorii absolvenţi ai UTM. CE-
NIOP încheie convenţii de parteneri-
at cu întreprinderile, firmele şi orga-
nizaţiile profilate în inginerie pentru 
organizarea stagiilor de practică a 
studenţilor noştri – element esenţial 
în pregătirea inginerească a tânărului 
specialist. De asemenea, CENIOP or-
ganizează cursuri de instruire extra-
curriculară de scurtă durată, la care 
studenţii de la diferiţi ani de studii se 
antrenează în scrierea unui CV (Curri-
culum Vitae) – primul document au-
tobiografic pe care îl prezintă tânărul  
absolvent la întreprinderea în care 
intenţionează să se angajeze. Tot aici 
studenţii învaţă cum să se prezinte 
la interviul de angajare. CENIOP îşi 
asumă şi efectuarea în permanenţă a 
unor exerciţii practice de comunicare 
– un alt aspect extreme de important 
atât la angajare, cât şi în continuare 
pe parcursul activităţii de muncă. 

Cu alte cuvinte, această subdivizi-
une completează tabloul responsabi-
lităţii şi grijii pe care o poartă univer-
sitatea pe tot ansamblul de aspecte 
în pregătirea studentului pentru via-
ţa sa profesională.

Pe linia integrării universitare din 
ce în ce mai accentuată în mediul 
economic putem cita şi formarea 
unui Masterat special propus şi sus-
ţinut de cunoscuta Companie fran-
ceză „Lafarge-Ciment (Moldova)” 
cu sediul în or. Rezina. Masteratul cu 
denumirea „Ingineria proceselor şi 
materialelor minerale de construc-
ţie” a fost deschis şi funcţionează cu 
succes la FCGC,  Catedra „Geodezie, 
cadastru şi geotehnică”.

Un exemplu elocvent este şi par-
teneriatul reciproc avantajos UTM-
Moldovagaz. Pe 24 mai 2012 Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei a încheiat 
acorduri de colaborare şi parteneriat 
cu Compania moldo-rusă „Moldova-
Gaz” SA şi cele 13 întreprinderi afili-
ate: Chişinău-gaz, Ialoveni-gaz, Băl-
ţi-gaz, Edineţ-gaz, Floreşti-gaz, Un-

gheni-gaz, Orhei-gaz, Cimişlia-gaz, 
Ştefan Vodă-gaz, Cahul-gaz, Taraclia-
gaz, Gagauz-gaz, Moldova-TransGaz.

În sensul dezvoltării parteneria-
tului dintre UTM şi agenţii economici 
vom aminti şi înfiinţarea, înzestrarea 
tehnică a diferitelor laboratoare şi 
aule de către diverse firme şi compa-
nii importante din Moldova la FCIM, 
FRT, FEn, FIU, FCGC, FIMT, FIMCM, 
FUA, FIEB, FTMIA.

UTM posedă un puls tonic al cer-
cetărilor ştiinţifico-tehnice, care s-a 
stabilizat de mai mulţi ani în cadrul 
catedrelor şi centrelor de cercetare. 
Drept dovadă servesc numeroasele 
conferinţe ştiinţifice internaţionale 
care se organizează la UTM în fiecare 
an la toate cele 10 facultăţi, cu par-
ticiparea savanţilor din ţările Uniunii 
Europene: România, Belgia, Franţa, 
Germania, Italia, Spania, Ungaria, 
Bulgaria, Grecia, Estonia, Letonia; din 
ţările CSI: Rusia, Ucraina, Belarus, Ar-
menia, Azerbaidjan; din ţările scan-
dinave: Norvegia, Suedia, Finlanda; 
din ţările continentului american: 
SUA, Canada, Argentina etc. Pentru 
a menţine cercetarea ştiinţifică la exi-
genţele Procesului Bologna trebuie 
să atragem în cercetare tot mai mulţi 
studenţi. Conferinţele anuale ştiinţi-
fice ale studenţilor la facultăţile UTM 
demonstrează extinderea intereselor 
ştiinţifice ale studenţilor.

An de an se măreşte numărul pro-
iectelor de licenţă elaborate în baza 
cercetărilor ştiinţifice studenţeşti şi al 
proiectelor de diplomă cu tematică 
reală cu implementare în economia 
naţională. Competiţia de aliniere la 
standardele europene ne sugerează 
foarte clar că noi împreună, profeso-
rii şi studenţii, trebuie să depunem 
eforturi conjugate în asigurarea com-
petitivităţii învăţământului în plan 
european. Este imperios necesară 
antrenarea mai activă a studenţilor 
în cercetare, mobilizarea mai energi-
că a catedrelor în formarea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti cu tematică 
inginerească, în elaborarea tehnolo-
giilor moderne sciento-intensive şi a 
materialelor noi competitive pe piaţa 
de desfacere.

O altă dimensiune de interes în 
aspectul mobilităţii sunt Şcolile de 
Vară. Este semnificativ exemplul Şco-
lilor de vară-2009, 2010, 2011, 2012 şi 
2013 desfăşurate sub egida organi-
zaţiei studenţeşti Grupul Local BEST 
Chişinău (UTM), la care au participat 
studenţi din diferite ţări europene 
– Polonia, Finlanda, Austria, Suedia, 
Turcia, Italia, Polonia, Franţa, Belgia, 
Spania, Danemarca, Slovenia, Româ-
nia, Austria, Slovacia, Croaţia, Grecia, 
Ungaria, Rusia, Ucraina plus studenţi 
din Moldova: UTM, USM, ASEM. Te-
matica Şcolilor de Vară este de inte-

Este un prinos foarte preţios, 
care fortifică economia naţională 
a RM pentru a susţine examenul 
perioadei moderne de gestionare 
socio-economică bazată pe cu-
noştinţe din ce în ce mai perfor-
mante.

Pentru a evalua mai sesizabil 
acest prinos, vom prezenta în 
continuare statistica pentru ul-
timii 15 ani. Promoţii la ciclul 
I – Licenţă:

a. 1999 – 1098 absolvenţi;  
a. 2000 – 1499; a. 2001 – 1444; 

a. 2002 – 1547; a. 2003 – 2017; 
a. 2004 – 1762; a. 2005 – 1939; 
a. 2006 – 2000; a. 2007 – 2428; 
a. 2008 – 2913; a. 2009 – 3017; 
a. 2010 – 3013; a. 2011 – 3043; 
a. 2012 – 2840; a. 2013 – 2532.

Din a. 2010 UTM are şi pro-
moţii la ciclul II – Masterat:

a. 2010 – 233 absolvenţi;      
a. 2011 – 448; 
a. 2012 – 520;  
a. 2013 – 556.
Deci în ultimii 15 ani UTM a 

lansat 34849 de ingineri Licenţă-

Masterat pentru cele mai temei-
nice ramuri economico-industri-
ale: radioelectronică şi telecomu-
nicaţii; calculatoare, informatică 
şi microelectronică; energetică; 
nanotehnologii; inginerie me-
canică şi transport; inginerie şi 
management în construcţia de 
maşini; inginerie şi management 
în industria alimentară; indus-
tria uşoară; cadastru, geodezie şi 
construcţii; arhitectură şi urba-
nism; inginerie economică şi bu-
siness; design interior, industrial, 

Absolvenţi UTM-2013: 
Licenţă – Masterat 

vestimentar; ingineria şi mana-
gementul mediului.

Logica acestor cifre şi fapte 
arată cu elocvenţă că UTM pla-
sează societatea noastră pe linia 
unui trend pozitiv al dezvoltării 
durabile.

Prezentăm în continuare de-
scrierea succintă a esenţei unor 
proiecte de diplomă de la toate 
cele 10 facultăţi ale UTM, acestea 
reprezentând valoarea colectivă 
a calităţii pregătirii absolvenţilor 
UTM.

Confirmăm în continuare dictonul încetăţenit în timp: 
LA UTM SE FACE CARTE! res mondial – „Spin your turbines! 

Water energy uncovered” (2009), 
„Communication protocols – how 
a human can teach computers talk 
to each others” (2010), „Brand your 
product. Brand yourself!” (2011), 
„Discover the wine – Explore the 
taste” (2012), „Why play good ga-
mes? Create one!” (2013).

Cursurile s-au predat în limba en-
gleză de către profesori de la UTM. 
Studenţii comunică între ei în lim-
ba engleză. Astfel, imaginea UTM şi 
a Moldovei este ridicată pe o nouă 
treaptă.

BEST (Board of European Student 
of Technology) este o organizaţie 
studenţească europeană ce are drept 
scop facilitarea relaţiei dintre stu-
denţi, companii şi universităţi. BEST 
are peste 4 200 de membri activi 
şi este prezent în 93 de universităţi 
din 32 de ţări europene. Grupul Lo-
cal BEST Chişinău activează în cadrul 
UTM din februarie 2007 şi induce un 
nou suflu agreabil şi instructiv, pro-
movează valorile şi cultura europea-
nă printre studenţi, dezvoltă social-
mente pe toţi studenţii.

Graţie eforturilor continue ale 
tuturor colaboratorilor şi studenţilor 
noştri, reuşim să menţinem şi să dez-
voltăm o componentă absolut indis-
pensabilă a învăţământului de calita-
te – cercetarea tehnico-ştiinţifică.

Cu ocazia aniversării a 50-a de la 
lansarea primului zbor al omului Iuri 
Gagarin în cosmos, la 11 aprilie 2011 
la UTM a avut loc Conferinţa ştiinţi-
fico-practică internaţională „Primul 
zbor în cosmos – simbol al progre-
sului tehnico-ştiinţific şi al coope-
rării”. UTM l-a avut ca oaspete de 
onoare pe pilotul-cosmonaut, Erou 
al Rusiei Vladimir Dejurov. Domnia 
Sa a vizitat Centrul studenţesc de 
tehnologii spaţiale al UTM. Zeci de 
studenţi ai UTM participă în procesul 
de cercetare-elaborare a Satelitului 
Republica Moldova.

Pe 12 aprilie 2012, de Ziua In-
ternaţională a Zborului Omului în 
Cosmos, în premieră în Republica 
Moldova, Senatul UTM a decernat 
titlul academic de Doctor Honoris 
Causa cosmonautului-pilot Vladimir 
Nicolaevici Dejurov, Erou al Fede-
raţiei Ruse şi al ex-URSS, primului 
cosmonaut al României Dumitru 
Dorin Prunariu, Erou al României şi 
al ex-URSS, şi astronautului american 
Frank Lee Culbertson.

În aceeaşi tematică spaţială vom 
menţiona că la Centrul Naţional de 
Tehnologii Spaţiale al UTM se deru-
lează primul proiect spaţial moldo-
venesc – o inovaţie deosebită creată 
în sânul UTM – mostra primului Sa-
telit artificial al Republicii Moldo-
va. 

Satelitul nostru este un satelit de 
dimensiuni medii care ne va permite 
să realizăm următoarele obiective: 
scanarea teritoriului Republicii Mol-

dova din punct de vedere cartografic, 
monitorizarea evoluţiei stării hidrolo-
gice a râurilor Prut şi Nistru, ecologi-
că a pădurilor etc. Un obiectiv pur 
ştiinţific este şi cercetarea influenţei 
radiaţiei cosmice asupra memoriei 
circuitelor interne instalate la bordul 
satelitului. 

Urmează să elaborăm configura-
ţia antenelor pentru asigurarea co-
municării satelitului cu staţia terestră 
şi preluarea informaţiei, lucru pe care 
mizăm să îl facem în parteneriat cu 
unele companii din domeniul tele-
comunicaţiilor, precum şi să defini-
tivăm toată infrastructura necesară 
pentru a asigura legătura satelitului 
cu staţiile terestre.

Pentru lansarea satelitului este 
prevăzut un şir de acţiuni. Vom face 
primele demersuri privind asocierea 
cu drept de observator al Republicii 
Moldova la Agenţia Spaţială Europea-
nă, astfel încât la momentul potrivit 
să primim coridorul orbitei satelitului 
necesar pentru lansarea propriu-zisă 
a satelitului.

Succesele UTM cresc an de an 
graţie unei guvernări universitare 
eficiente bazată pe criterii ştiinţi-
fico-didactice, asigurată de profe-
sori şi studenţi. În acest sens la 17 
februarie 2011 Consiliul Rectorilor 
din RM şi Oficiul Naţional TEMPUS 
au organizat la UTM seminarul „Gu-
vernarea universitară: abordări 
moderne în contextul experien-
ţei Uniunii Europene”. Lucrările 
seminarului au fost conduse de dl 
John Reilly, expert în problemele 
învăţământului superior al Comisiei 
Europene.

În anul curent UTM a lansat o 
promoţie de 2532 de tineri ingineri 
licenţiaţi în peste 60 de specialităţi.

UTM pregăteşte în masă şi mas-
teranzi – ciclul II universitar – anul 
acesta 556 de masteranzi în 42 de 
programe. Iar în ultimii 15 ani UTM a 
oferit Economiei Naţionale cca 35 de 
mii de ingineri. Acest potenţial uman 
contribuie la modernizarea ţării, a 
principalelor ramuri ale Economiei 
Naţionale: energetica, tehnologiile 
informaţionale, construcţia de ma-
şini, transporturile, construcţiile in-
dustriale şi civile, radioelectronica, 
urbanistica şi arhitectura, industria 
alimentară, industria uşoară, ingine-
ria economică şi businessul.

Atractivitatea crescândă a Uni-
versităţii Tehnice în rândul absolven-
ţilor din învăţământul preuniversitar 
se explică prin încetăţenitul dicton: 
„La UTM se face carte!”.

Fie ca acest cult al cărţii şi cunoaş-
terii instituit la UTM să ne călăuzească 
paşii şi în anul universitar 2013-2014, 
an ce ne duce pe drumul consolidării 
Procesului Bologna, pe drumul edi-
ficării Spaţiului Universitar Ştiinţific 
European Unic.

Într-un ceas bun!
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Igor Marta, absolventul Filie-
rei Anglofone „Computer Science” 
(director – dl Viorel Bostan, dr.) 
din cadrul FCIM, a prezentat în faţa 
Comisiei de Stat proiectul de licenţă 
„Control System for Satellite Track�
ing Antenna” – „Sistem de Ghidare 
a Antenei pentru Monitorizarea 
Sateliţilor”. Este unul din multele 
proiecte care s-au pregătit la UTM în 
tematica satelitară, dat fiind faptul 
că acest proiect multidimensional, 
găzduit şi sprijinit de UTM,  este eşa-
lonat pe durata mai multor ani.

La UTM, precum se ştie, există 
un Centru de Tehnologii Spaţiale, în 
cadrul căruia se efectuează studie-
rea diferitelor aspecte ale viitorului 
– elaborat şi confecţionat la UTM 
la comanda Guvernului RM. În cer-
cetările spaţiale efectuate aici sunt 
antrenaţi numeroşi studenţi, mas-
teranzi, doctoranzi, profesori. Este 
şi cazul absolventului Igor Marta, 
care a efectuat cercetări privind 
monitorizarea microsatelitului prin 
staţia terestră de control.

Asamblarea unei staţii de con-
trol terestre, care constă dintr-o an-
tenă telemetrică şi una parabolică, 
presupune şi un sistem software 
automatizat care va dirija controlul 
acestei antene şi va estima poziţia 
satelitului. Această aplicaţie softwa-
re va oferi operatorului acces rapid 
şi comod la datele sateliţilor, inclu-
siv capacitatea de stocare pentru 

analiza statistică ulterioară.
Cercetările şi reflecţiile pe margi-

nea acestei aplicaţii trezesc multiple 
întrebări cu privire la funcţionalită-
ţile aplicaţiei şi limitele acesteia. Mai 
întâi, cum poate un program de cal-
culator înţelege starea unui satelit 
în spaţiu, la momentul dat, şi să fie 
capabil să utilizeze aceste informaţii 
pentru poziţionarea corectă a ante-
nei staţiei telemetrice, folosind doar 
azimutul şi unghiul de elevaţie. Pen-
tru a răspunde la această întrebare, 
este necesar de a o descompune în 
bucăţi. În primul rând, este necesar 
să înţelegem ce reprezintă de fapt 
starea unui satelit în spaţiu. Acest 

lucru este explicat în primul capitol 
al lucrării, unde starea satelitului în 
spaţiu este echivalată cu o orbită 
eliptică de o anumită formă. Forma 
specifică a orbitei eliptice este pia-
tra de temelie a motorului de pro-
pagare a poziţiei satelitului. Astfel, 
cunoaşterea specificului orbitei, 
având o anumită referinţă a poziţiei 
satelitului la un anumit moment de 
timp, permite utilizatorului de a pre-
zice poziţia satelitului în momentul 
de timp solicitat. Şi dacă apare în-
trebarea cum percepe calculatorul 
o orbită, răspunsul va fi simplu: prin 
intermediul elementelor Kepleri-
ene. Următoarea problemă este 

identificarea unei surse, 
care va furniza astfel de 
date despre un anumit 
satelit. Soluţia la această 
problemă, este serverul 
NORAD (North American 
Aerospace Defense Com-
mand). Serverul NORAD 
oferă toate elementele 
Kepleriene ale tuturor sa-
teliţilor din baza de date 
NORAD. Toate aceste date 
provin de la Staţia Spaţială 
Internaţională (ISS), care 
înregistrează starea orbi-
tei sateliţilor, cu o anumită 
perioadă de timp. În ceea 
ce priveşte prezicerea po-
ziţiei satelitului, problema 
se rezolvă prin modelul de 
perturbaţii simplificate, 

care este un model matematic ce 
poate estima poziţia satelitului la 
un anumit moment de timp, având 
ca date de intrare toţi parametrii or-
bitali. În cele ce urmează rămâne de 
trimis unghiul azimut şi unghiul de 
elevaţie, care reies din poziţia pre-
zisă a satelitului, către antenele de 
monitorizare. Astfel, vom obţine un 
sistem de monitorizare automatizat 
şi autonom al satelitului preferat.

Rectorul UTM, acad. Ion Bostan, 
asistând la susţinerea proiectului de 
licenţă a absolventului Igor Marta, a 
dat o apreciere înaltă atât eforturilor 
autorului proiectului, cât şi Catedrei 

„Tehnologii Informaţionale”, condusă 
de dl Victor Beşliu, conf. dr., – pen-
tru pregătirea excelentă a unor ase-
menea absolvenţi. Un exemplu eloc-
vent este şi preşedintele Comisiei 
de susţinere a proiectelor de licenţă 
la FCIM,  dl Serghei Beloborodico, 
care mai ieri a ieşit din aulele UTM, 
iar astăzi conduce o firmă solidă din 
domeniul IT „Pentalog” din Chişinău. 
Cu această ocazie rectorul a felicitat 
şi decanatul FCIM, condus de dl Ion 
Balmuş, conf., dr., pentru legăturile 
multilaterale cu mediul economic, 
parteneriat indispensabil în ridicarea 
calităţii universitare.

Dl rector l-a îndemnat pe auto-
rul proiectului să dezvolte această 
temă şi în cadrul masteratului. Dată 
fiind actualitatea şi relevanţa cerce-
tării, ulterior lucrarea ar putea fi sus-
ţinută şi ca teză de doctorat. În acest 
sens, după absolvirea de către Igor 
Marta a ciclului II – Masterat, Sena-
tul UTM va face demersul respectiv 
către CNAA. 

 Este o cercetare foarte valoroa-
să şi există toate şansele să avem în 
curând un doctor în ştiinţe foarte 
tânăr, ca o excepţie fericită de la re-
gula generală.

Acelaşi traseu se prefigurează şi 
pentru absolventul FCIM, Ion Zarea, 
care la fel efectuează cercetări ştiin-
ţifico-tehnice valoroase în tematica 
microsatelitului „Republica Moldova” 
– o elaborare de anvergură la UTM.

La Catedra „Design interior” 
(şef – dl Alexandru Cocin, conf., 
dr.) specialitatea „Sculptură” a fost 
executată o lucrare de diplomă 
mai puţin obişnuită. Absolven-
ţii Alexandru Coicev, Marcel 
Botnaru, Doina Coval şi Sergiu 
Racu, sub conducerea dlui Oleg 
Dobrovolschi, lector superior, 
ajutaţi şi de dl Petru Postolache, 
maistru-sculptură, au readus în 
memoria noastră renumitul tram-
vai tras de cai, care circula în Chişi-
nău pe strada centrală Alexandru 
cel Bun (astăzi – bulevardul Ştefan 
cel Mare şi Sfânt) în anii ’30-’40 ai 
secolului trecut.

Studenţii-absolvenţi au adunat 
aproape o tonă de fier vechi şi au 
realizat doi cai de doi metri înălţi-
me. Armăsarii, care vor tracta (ima-
ginar) un tramvai, vor fi plasaţi în 
parcul-muzeu în aer liber din cam-
pusul Râşcani al UTM. 

Studenţii au muncit aproape 
opt luni pentru a realiza ce şi-au 
propus. Ideea îi aparţine recto-
rului UTM, dlui acad. Ion Bostan, 

FCIM: Sistem de ghidare a antenei 
pentru monitorizarea sateliţilor

FUA: Tramvaiul tras de cai

care le-a sugerat să construiască 
tramvaiul tras de cai de acum câ-
teva zeci de ani. 

 Fiecare detaliu a fost gândit pe 

loc şi fixat spontan. Nu a existat o 
schiţă aparte în care să decidem 
unde să plasăm rulmenţii care 
acum ţin loc de genunchi, amorti-
zatoarele de maşini, lanţurile – în 
loc de coadă ş.a.m.d. 

Un cal este făcut din câteva 
sute de piese de fier vechi, care 
au fost cumpărate de la o firmă de 
metal uzat. Toate elementele au 
fost sudate. 

 Nu a fost uşor, spun studen-
ţii. Cel mai greu a fost să prindem 
mişcarea. Asamblarea elemente-
lor a început de la copite, urmând 
corpul, apoi capul. 

Pentru realizarea lucrării, ini-
ţial, studenţii au studiat anato-
mia cailor.

Ulterior, din piese vechi a fost 
creat şi un vizitiu care are o mână 
întinsă de parcă ar ţine hăţurile 
cailor. 

 Pentru opera creată, fiecare 
student a fost apreciat cu nota 
„10”. Lucrarea a costat aproape 
30 de mii de lei, în această sumă 
intrând metalul, transportarea şi 
sudarea lui.

Absolventul Facultăţii de Ener-
getică, Radu Sacaliuc, împreună cu 
dl Ilie Macovei, conf., dr., conducă-
tor de proiect, a cercetat o proble-
mă stringentă a energeticii noastre, 
căci fiecare dintre noi, consumatorii 
de curent electric, ştim că tensiunea 
acestei „materii” invizibile –  curen-
tul electric alternativ trebuie să fie 
stabilă în reţea pentru a proteja, de 
exemplu, numeroasele aparate cas-
nice electrotehnice etc. 

Cum trebuie menţinută stabili-
tatea tensiunii electrice? Şi de unde 
poţi afla că această stabilitate este 
„deteriorată”, din moment ce cu-
rentul electric „nu se vede”, „nu se 
aude”? Şi unde este „locul” deterio-
rării, doar curentul electric „circulă” 
invizibil prin cablu?

Cercetările în domeniul energe-
tic se pot face prin metode de calcul 
matematic,  după anumite matrice.

Absolventul Radu Sacaliuc a 
cercetat matematic bazându-se pe 
anumite efecte vizibile ale comporta-
mentului tensiunii electrice pe distan-
ţa a 4 noduri: Chişinău, Bălţi, Străşeni 
şi HBK (în Transnistria). Absolventul 
a detectat nodul Bălţi cu o tensiune 
electrică perturbată spre slăbire, ceea 
ce a necesitat o injectare de putere 
electrică reactivă. Astfel tensiunea în 
reţea a revenit la normal.

Dar cum se injectează puterea 
electrică reactivă? Există diferite 
surse de putere reactivă care se în-
noiesc, se perfecţionează mereu. 
Absolventul a evitat compensatoa-
rele sincronice, dorind să folosească 
o sursă mai modernă, deşi sursele 
moderne sunt mai costisitoare. Însă 
tehnologiile trebuie să avanseze şi 
deci va trebui să recurgem la pro-
curarea (sau producerea?) surselor 
moderne de putere reactivă. Căci 
altfel energia electrică nu devine 
mai economică.

Cercetările absolventului sunt 
foarte actuale, pentru că ele ajută 
la o găsire mai raţională/ o optimi-
zare a repartiţiei surselor de putere 
electrică reactivă, ceea ce înseamnă 
o abordare mai ştiinţifică a fenome-
nului dat, fapt ce aduce economii în 
sistemul energetic.

Sunt cercetări inginereşti de 
înaltă ţinută, ce califică respectiv şi 
pregătirea inginerească a dlui ab-
solvent Radu Sacaliuc.

FEn: Optimizarea 
repartiţiei surselor 
de putere reactivă 
în sistemul 
energetic al RM
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Pe 20 şi 21 iunie 2013 la FIU a avut 
loc susţinerea proiectelor de licenţă 
la specialitatea „Design Vestimentar 
Industrial”. 14 studente au prezentat 
în faţa Comisiei de stat şi a publicului 
colecţii vestimentare complexe şi in-
edite, fiecare conţinând câte 5-7 mo-
dele vestimentare destinate pentru 
sezonul toamnă-iarnă 2013-2014. 

Unul dintre aceste proiecte de 
licenţă, a cărei autoare este Crina 
Vieru, absolventa gr. DVI-091, a fost 
apreciat de către Comisia Senatului 
UTM drept Cel mai bun proiect de 
licenţă – diplomă de gr. II (cond. şt.: 
Ala Lupu-Leancă, lector superior).

Moda pentru bărbaţi are un ritm 
mai accelerat de dezvoltare. Astfel, 
s-a propus proiectarea şi confecţio-
narea unei colecţii pentru bărbaţi în 
corespundere cu tendinţele modei 

pentru perioada toamnă-iarnă 2013-
2014, cu expresii plastico-decorative 
şi texturale inedite ale materialelor şi 
elaborări originale ale elementelor 
constructive.

La realizarea colecţiei vestimen-
tare absolventa Crina Vieru a ţinut 
cont de particularităţile de consti-
tuire a formei vestimentare în cos-
tumul pentru bărbaţi, a cercetat di-
verse materiale şi tehnici decorative 
pentru organizarea armonioasă a 
compoziţiei, a analizat relaţiile cro-
matice şi principiile de organizare a 
colecţiei vestimentare pentru băr-
baţi. 

La analiza cromaticii colecţiei, 
de exemplu, absolventa a demon-
strat o cunoaştere foarte bună a 
efectelor senzoriale ale culorilor 
asupra purtătorilor, a examinat 

principalele principii şi mijloacele 
plastice de organizare a colecţiei, a 
argumentat stilistica difuză a colec-
ţiei şi a trasat principalele caracteris-
tici ale stilurilor vestimentare. Un alt 
aspect important abordat în lucrare 
îl reprezintă soluţionările compozi-
ţionale şi sugestiile privind extinde-
rea colecţiei.

La următoarea etapă absol-
venta a elaborat documentaţia de 
proiectare constructiv-tehnologică 
a modelelor din colecţie, a studiat 
sortimentul de materiale utilizat în 
colecţie; a stabilit utilajul recoman-
dat pentru prelucrarea acestor vesti-
mente şi a realizat succesiunea teh-
nologică de prelucrare a  produselor 
vestimentare. 

Lucrarea absolventei Crina Vieru 
a adus esenţiale contribuţii teoreti-

co-aplicative în domeniul designu-
lui produselor vestimentare pentru 
bărbaţi.

De altfel, toate absolventele spe-
cialităţii „Design Vestimentar Indus-
trial” au susţinut cu brio proiectele de 
licenţă. La susţinerea publică a pro-
iectelor a asistat echipa de filmare a 
postului Jurnal TV, după susţinere 
absolventele primind propuneri de 
a participa cu creaţiile lor vestimen-
tare la emisiuni televizate. De altfel, 
tinerele creatoare de modă şi-au eta-
lat la cel mai înalt nivel colecţiile folk 
în cadrul manifestaţiei cultural-artis-
tice „IA mania”, organizată de Jurnal 
TV la Chişinău, pe 30 iunie 2013. De 
asemenea, au participat cu succes la 
6 emisiuni TV, realizate de postul tv 
Moldova 1 (emisiunea „Bună dimi-
neaţa”).

An de an, la specialitatea „Con-
strucţii şi Inginerie Civilă” din cadrul 
FCGC sunt elaborate şi susţinute 
proiecte de licenţă bazate pe su-
porturi reale. Studenta gr. CIC-0910 
Cristina Furtună a realizat proiec-
tul cu denumirea „Obiecti� de me�Obiecti� de me�biecti� de me�
nire socială şi comercială cu parca�
re auto subterană pe bd. Decebal, 
mun. Chişinău” (cond.: dl Vasile 
Cotorobai, conf. univ., dr., Catedra 
CMS). Absolventa a fost inspirată de 
concepţia arhitecturală a unui edi-
ficiu real, elaborat de Institutul de 
Proiectări „RURAL PROIECT”. 

Obiectivul de menire socială şi 
comercială este amplasat pe bd. De-
cebal, în centrul zonei business din 
sectorul Botanica al mun. Chişinău, 
beneficiind de o infrastructură dez-
voltată şi diversificată. Acesta repre-
zintă o construcţie supraetajată cu 
3 şi 4 nivele. În subsolul clădirii (pri-
mul nivel) este amplasată o parcare 
auto subterană pentru 44 de auto-
mobile. La parter sunt planificate 
spaţii comerciale cu suprafeţe mari 
pentru cafenea (cu terasă de vară), 
magazine, frizerie. În partea suprae-
tajată a obiectului sunt amplasate 6 
categorii de oficii şi terasă. Clădirea 
este dotată cu un sistem autonom 
de încălzire cu gaze naturale, sistem 
de ventilare/condiţionare a aerului, 
sistem antiincendiu şi lift. Aspectul 
contemporan al obiectului este for-
mat din vitralii şi panouri metalice. 
Din punct de vedere arhitectural 
complexul se deosebeşte prin gar-
nisirea faţadei cu tencuială decora-
tivă de culoare galben-aurie şi for-
mele rotunjite ale balcoanelor.

Proiectul de licenţă al ab-
solventei Cristina Furtună este 
compus din memoriul explicativ 
cu 7 compartimente distincte şi 5 
anexe, în care sunt expuse soluţi-
ile adoptate şi partea grafică din 

FIU: design vestimentar industrial

Absolvenţi UTM-2013

FCGC: inginer-constructor modern

13 coli de formatul A1. În capitolul 
„Arhitectura construcţiilor” este 
prezentată argumentarea soluţiilor 
arhitectural-constructive a clădirii 
şi este efectuat calculul termoteh-
nic – un element foarte important 
la momentul actual. Cel de-a doilea 
capitol – „Rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiilor” include calculul şi 
proiectarea elementelor structu-
rale ale clădirii, iar capitolul III – 
„Geotehnică şi fundaţii” –  calculul 
pentru două stări-limită şi alcătu-
irea fundaţiilor din beton armat 
monolit. În capitolul „Tehnologia 
construcţiilor” sunt elaborate fişele 
tehnologice şi graficul de execuţie 
a lucrărilor pentru „ciclul zero”, sec-
ţiuni şi vederi necesare. Capitolul 
„Organizarea construcţiilor” cu-
prinde planul general al şantierului 
şi legendele caracteristice, planul 
calendaristic al lucrărilor cu indicii 
tehnico-economici pentru obiecti-
vul proiectat. În capitolul „Econo-
mia construcţiilor” este elaborată 
fundamentarea proiectului investi-
ţional în construcţii, iar în capitolul 
„Securitatea activităţii vitale” sunt 
prezentate şi argumentate soluţiile 

de protecţie a mediului ambiant, 
de securitate a muncii şi de ocroti-
re a sănătăţii angajaţilor. 

Respectivul proiect de licenţă 
reprezintă o lucrare originală, fun-
damentală, cu aplicarea adecvată a 
concepţiilor specifice în domeniul 
de proiectare. Evident, Comisia 
pentru Examenul de Licenţă, con-
dusă de dl Valeriu Verstiuc, direc-
tor al Serviciului de Stat pentru Ex-
pertizarea şi Verificarea Proiectelor 
şi Construcţiilor, a evaluat efortul şi 
rezultatul drei Cristina Furtună cu 
nota maximă.

Ingineria civilă este o profesie 
inedită, o artă. Privilegiul, dar şi 
responsabilitatea acesteia rezidă 
în faptul că operele unui inginer-
constructor se află în văzul tuturor. 
Acest crez este insuflat şi studenţilor 
specialităţii „Construcţii şi Inginerie 
Civilă” pe durata celor 4 ani de stu-
dii, iar după absolvire este demon-
strat cu prisosinţă în munca de zi cu 
zi. Este şi cazul absolventei Cristina 
Furtună, tânăr inginer licenţiat, apt 
de a realiza exigent toate prescripţi-
ile moderne în domeniul construc-
ţiilor.

La ora actuală tehnologia de 
producere a vinurilor cunoaşte pe 
plan mondial o tendinţă de unifi-
care a procedeelor tehnologice, 
ceea ce conduce la obţinerea unor 
vinuri generalizate, lipsite de per-
sonalitate. Fermentarea alcoolică 
a mustului reprezintă procesul bi-
ochimic-cheie, care influenţează 
în cea mai mare măsura caracteris-
ticile organoleptice ale vinurilor. 
Actualmente în republica noastră 
majoritatea vinificatorilor folosesc 
levurile seci active selecţionate în 
diferite ţări europene, în special în 
Franţa, ceea ce duce la pierderea 
originalităţii vinurilor şi a tipicităţii 
acestora. 

În acest context, teza drei Ma-
rina Taran referitoare la selectarea 
suşei de levuri în producerea vinu-
rilor albe din soiuri  aromate repre-
zintă un suport teoretic pentru in-
dustria vinicola din 2 ţări. Elaborată 
în cadrul a două instituţii de cerce-
tare – Institutul Tehnologiei Vinului 
din Nantes, Franţa şi a Institutului 
Naţional al Viei şi Vinului din Chişi-
nău, teza include rezultatele cerce-
tărilor privind cinetica fermentării 
mustului cu 3 suşe de levuri moldo-
veneşti şi 5 suşe franceze, influenţa 
suşei de levuri asupra compoziţiei 
fizico-chimice a vinurilor fabricate, 
în special asupra complexului aro-
matic a 3 soiuri. Aplicând metode 
moderne de analiză (Spectrometria, 
PCR, cromatografia în faza gazoasă), 
au fost demonstrate clar diferenţele 
în comportamentul suşelor de le-
vuri cercetate, ceea ce a permis de a 
formula recomandări pentru indus-
tria vinicolă în vederea multiplicării 

suşelor de levuri cu cele mai înalte 
caracteristici morfologice şi tehno-
logice.

Teza reprezintă o lucrare ştiinţifi-
că finisată, de o valoare atât ştiinţifi-
că, cât şi practică incontestabilă, re-
zultatele obţinute putând fi aplicate 
în industria vinicolă autohtonă, fapt 
care va contribui la promovarea pe 
plan mondial a vinurilor moldove-
neşti cu caracteristici organoleptice 
inedite şi de o originalitate remarca-
bilă.

 Teza a fost elaborată sub condu-
cerea dlui Alain Poulard – director 
al filialei Institutul Tehnologiei Vinu-
lui din Nantes, Franţa, şi a dnei Lidia 
Gherciu-Musteaţă, conferenţiar al 
Catedrei de Oenologie. O bună par-
te din rezultatele obţinute au fost 
publicate în 4 lucrări ştiinţifice, alte-
le urmează să fie publicate în timpul 
apropiat.

FTMIA: Selectarea suşei de 
levuri în producerea vinurilor 
albe cu arome de soi
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Absolventa Lucia Buga 
(gr. BA-101) a efectuat 
cercetări serioase în tema 
„Analiza activităţii econo-
mico-financiare a SA „To-
bacco International”. Pro-
puneri de îmbunătăţire” 
(conducător ştiinţific 
– Rafael Ciloci, 
conf., dr.).

L u c r a r e a 
include multi-
ple metode de 
analiză econo-
mico-financiară 
complexă, fapt ce a permis de a 
determina cu exactitate evoluţia 
activităţii întreprinderii SA „Tobacco 
International”. Au fost identificate 
punctele tari şi slabe ale acesteia, 
oportunităţile şi pericolele mediu-
lui extern. Ca rezultat, a fost propus 
spre examinare un set de acţiuni de 
îmbunătăţire bine argumentate, co-
erente, axate pe realitate. 

De exemplu, au fost propu-
se modalităţi de ameliorare 
a situaţiei financiare prin re-
ducerea duratei de circula-
ţie a mijloacelor circulante, 
modele mai avantajoase 
de livrare a materiei pri-

me, benefice atât pentru 
companie, cât şi pentru 
furnizori, modalităţi 
de utilizare optimă a 
resurselor financiare. 
Implementarea aces-
tor acţiuni ar determi-

na un efect economic 
considerabil, ce i-ar permite SA „To-
bacco International” să-şi perfecţi-
oneze situaţia economică vizavi de 
concurenţii săi principali.

 Studenta Lucia Buga s-a eviden-
ţiat pe parcursul anilor de studii prin 
perseverenţă, stăruinţă, demon-
strând performanţe excepţionale, 
fapt confirmat şi la susţinerea tezei 
de licenţă. 

UTM, motiv pentru care am ales să 
evidenţiem un absolvent anume 
din acest cadru. Absolventul Gavril 
Porcescu a ales pentru lucrarea sa 
de licenţă tema: „Elaborarea proiec-
tului de inovare al produsului „Tur-
bină eoliană cu ax vertical combi-
nată cu pale profilate” şi de transfer 
tehnologic la fabricarea piesei de 
tip „Arbore condus”. Conducător şti-
inţific – dl Alexei Toca, conf., dr.

Lucrarea se referă la două su-
biecte: „inovarea” şi „transferul 
tehnologic”, fapt care deja demon-
strează vasta pregătire inginereas-
că a absolventului.

Şi domeniul energiilor regene-
rabile, inclusiv cele eoliene (vântul), 
este relativ nou în Moldova şi în 
general pe plan mondial, aşa că aici 
abordările inginereşti mereu vor fi 
inovative, prin urmare solicită de la 
tânărul inginer capacităţi deosebite 
de creaţie tehnică. 

Problema agregatelor eoliene 
abordată în proiect se referă la vi-
teza vântului la noi, în Moldova. E 
o viteză mică de la 2 la 8 m/sec. şi 
de aceea turnurile eoliene trebuie 
să fie construite altfel decât în Oc-
cident, pe care le admirăm şiraguri 
la televizor. Vorba e că viteza vân-
tului la marginea mării/oceanului 
e mult mai mare (de la 8 m/sec. în 
sus) constant, dată fiind diferenţa 
de temperatură apă/uscat. Cerce-
tările absolventului Porcescu sunt o 
continuare a cercetărilor dlui Radi-
on Ciupercă, astăzi tânăr profesor 
la UTM, mai ieri şi el student cu me-
rite. Aceste cercetări constau într-o 
construcţie adiţională unui rotor 
mai sensibil, care porneşte rotorul 
principal chiar şi la o viteză minimă 
a vântului. 

Toate cercetările pe marginea 
proiectului au fost făcute nu doar 
teoretic, pe hârtie şi la calculator, 

dar pe viu, cum ar fi cele două tur-
nuri eoliene concrete, amplasate în 
parcul-muzeu în aer liber din Cam-
pusul „Râşcani” al UTM şi al treilea 
fixat tocmai în satul Brânza, raionul 
Cahul. A pipăit cu mâinile proprii 
piesele, materialele, mecanismele, 
aşa cum o face un inginer în lege.

Vom evidenţia şi câteva mo-
mente ale profilului ştiinţific profe-
sional, să zicem aşa, al absolventu-
lui Gavril Porcescu. În 2012 a fost 
distins cu Bursa Guvernului RM;  
este cercetător la Centrul de ela-
borare a sistemelor de conversie a 
energiei regenerabile, condus de dl 
Ion Bostan, rectorul UTM, acade-
mician al AŞM; a participat la con-
ferinţa internaţională în tema ener-
giilor regenerabile în oraşul Baia 
Mare, România, unde a luat premiul 
II în concursul lucrărilor studenţeşti.  
Precum se vede, e un tânăr inginer 
de nota „10”.

Absolventul Sergiu Ţopa a susţi-
nut în faţa Comisiei de Stat, formată 
din profesori de la Catedra „Inginerie 
şi Tehnologia Transporturilor”, speci-
alişti de la SA „Agromaşina” şi compa-
nia „DAAC Hermes Grup”, un proiect 
de licenţă real, constând în construc-
ţia unui velomobil – o maşină cu ca-
roserie uşoară, care se mişcă nu cu 
forţa motorului, ci cu forţa muscula-
ră a omului, pentru că se bazează pe 
principiul pedalării ca la bicicletă.

Velomobilul se aseamănă cu 
două biciclete paralele, având as-
pectul unei maşini decapotate cu 
patru roţi. Este prevăzut pentru de-
plasări turistice în zona de agrement 
şi poate dezvolta o viteză de până la 
45 km/oră, dacă cele două persoane 
de la „cârmă” vor pedala cu putere. 
Acestui mijloc de transport foarte 
original i s-ar putea „implanta” un 
motoraş şi un sistem de electrificare, 
care îl vor transforma într-un hibrid 
de locomoţiune agreabilă pe un re-
lief neuniform.

Cercetările şi lucrările mecanice 
efectuate în atelierele UTM au du-
rat mai multe luni, iar complexitatea 
velomobilului în forma sa actuală a 
necesitat efortul a trei studenţi, care 
au elaborat trei proiecte de licenţă 
diferite: Sergiu Ţopa – „Elaborarea 
caroseriei velomobilului”; Alexandru 
Perebicovschi – „Elaborarea trans-
misiei velomobilului”; Dionisie Plohii 
– „Sistemul de conducere a mobilului 
(frânarea, direcţia)”.

Pe parcursul lucrărilor s-a consta-
tat că ar putea să apară şi un al pa-

Absolventul Nicolai Levineţ, 
specializat în electronică, a susţinut 
un proiect de diplomă foarte intere-
sant ca soluţie inginerească (condu-
cător şt. dl Nicolae Secrieru). Este 
vorba de elaborarea unui robot diri-
jat la distanţă, binevenit pentru ex-

Absolvenţi UTM-2013
FIEB: În vizor – 
SA „Tobacco International”

Absolvenţii gr. „Ingineria Materialelor şi Articolelor 
de Construcţie-091”, Mihai Grecu şi Alina Ohindovscaia, au 
susţinut proiectul „Material de zidărie din materii prime locale, 
armat cu biomase, pentru construirea caselor individuale de locuit” 
(cond. şt.: prof. univ., dr. hab., şef Catedră „Tehnologia 
Materialelor şi Articolelor de Construcţie”, dl Ion Rusu).    

În multe ţări ale lumii pentru construirea în localitățile 
rurale a caselor individuale de locuit se folosesc în spe-
cial materiale locale. În funcție de proprietățile acestor 
materiale utilizate în procesul de construcţie, depinde 
confortul în casă.

Confortul în casele de locuit individuale şi în apar-
tamentele din blocuri este asigurat de proprietățile 
termo- şi fonoizolatoare ale materialelor pentru pereţi, 
pardoseli şi tavane, proprietăţile hidroizolatoare, ignifu-
ge şi ecologice.

Reieşind din aceste considerente, pentru construi-
rea caselor individuale de locuit, asigurarea confortului 
în ele şi a unui preţ de cost mai mic faţă de cel actual, 

s-a decis elaborarea compoziţiei unui material pentru 
zidirea pereţilor din materii prime locale larg răspândite 
în Moldova, mai puțin costisitoare şi ecologic pure.

Drept materie primă pentru elaborarea compoziţiei 
unui asemenea material de zidărie a fost luată argila, iar 
ca adaosuri pentru modificarea proprietăţilor acestuia 
au fost folosite cimentul de portland, ipsosul de con-
strucţie şi adaosul spumant. Ca material de armare au 
fost studiate diferite biomase.

Cercetările ştiinţifice realizate în conformitate cu 
metodele matematice de prelucrare a rezultatelor în-
cercărilor au permis obţinerea unui material de zidărie 
cu proprietăţi fizico-mecanice ce depăşesc de 2 ori ce-
rinţele standardelor naţionale. Rezistenţa la transferul 
termic a fost apreciată de Centrul acreditat de Încercări 
„Inmacomproiect” şi este practic egală cu cea a betonu-
lui celular, ceea ce nu necesită o izolare termică a pere-
ţilor caselor de locuit. Calculele economice arată că 1 
m. p. de zidărie costă aproximativ de două ori mai ieftin 
decât la zidăriile din blocuri, tăiate din roci de calcar, din 
cărămidă, beton celular sau beton turnat monolit.    

FUA: Materiale noi de zidărie

FIMT: Velomobilul Tur-MD

trulea proiect de licenţă – „Designul 
industrial al velomobilului”, adăugân-
du-i-se capota, astfel ca exploatarea 
să poată fi realizată şi pe timp de 
ploaie, de exemplu. Adică „opera” ar 
fi complet încheiată.

Patronul ideii velomobilului şi 
conducătorul ştiinţific al celor trei 
proiecte de licenţă este dl Ilie Mano-
le, conf., dr., şeful Catedrei „Inginerie 
şi Tehnologia Transporturilor”, fapt 
notabil în sfera generală a activităţii  
universitare a UTM, deoarece pare 
să fie de bun augur pentru lansarea 
fabricării în viitorul apropiat în RM a 
acestui inovator mod de locomoţi-
une – velomobilul, pentru a conferi 
ramurii turismului un stimulent ori-
ginal de dezvoltare.

Deşi în cazul dat pregătirea in-
ginerească a absolventului Sergiu 
Ţopa demonstrată doar pe exem-
plul unui velomobil poate părea oa-
recum unilaterală, ea are totuşi un 
caracter general în transportul auto. 
Principiile sunt comune la diferite ti-
puri de maşini: relaţiile de mecanică, 
rezistenţă, aerodinamică, revers, for-
ţele de mişcare etc. Ba are şi un plus 
– în realizarea unui asemenea pro-
iect nestandard absolventul trebuie 
să pună la contribuţie întreaga forţă 
creativă şi inovativă a creierului său 
ingineresc, or tocmai acesta este lu-
crul foarte preţios în pregătirea unui 
inginer modern.

Absolventul a demonstrat cu-
noştinţe foarte bune şi în domeniul 
economico-managerial, costul ma-
terialelor, salarii pentru virtualii mun-
citori, tehnicieni etc.

Preşedintele Comisiei de Stat, dl 
Ghenadie Botnaru, specialist „DAAC 
Hermes grup”, el însuşi absolvent al 
FIMT-UTM, a menţionat că aseme-
nea absolvenţi ca Sergiu Ţopa sunt 
aşteptaţi la „DAAC Hermes Grup” – o 
firmă de frunte în domeniul trans-
portului auto. Anul trecut, de exem-
plu, firma a angajat 7 absolvenţi de la 
FIMT-UTM şi are pentru caracteristica 
lor profesională cele mai înalte apre-
cieri.

FIMCM: Inovare şi transfer tehnologic

FIMET: Sistem de comunicare 
electronică pentru captarea imaginilor

Specialitatea „Inginerie inova-
ţională şi transfer tehnologic” este 
una dintre cele mai noi la Facultatea 
de Inginerie şi Management în Con-
strucţia de Maşini şi în ansamblu pe 

plorări în locurile greu 
accesibile sau în medii 
nocive pentru viaţa şi 
sănătatea omului.

Robotul este înzes-
trat cu o cameră de fil-
mat, destinată pentru 
înregistrări foto, video, 
time-lapse etc. Fiind 
bine fixată pe braţul 
mecanismului, aceasta 
nu numai că substituie 
munca operatorului, 
dar şi asigură o calitate 
înaltă a filmării, evitând 
aşa-zisul efect al tremurului mâinii în 
timpul filmării. Totodată, garantează 
posibilitatea filmării repetate fără 
prezenţa operatorului – deci utiliza-
torul poate face alte lucrări în timp ce 
robotul filmează. 

Robotul sau, altfel zis, dispo-
zitivul robotizat, este alcătuit din 
două module: mecanic – în care 
sunt montate motoarele care de-
plasează camera în spaţiu, în di-
recţia necesară şi electronic –care 
include un controler în care este 

înscris un program 
ce asigură mişcarea 
cu o precizie înaltă. 

Prin intermediul 
unui Game-pad (ma-
nipulator) conectat la 
calculator utilizatorul 
dirijează la distanţă 
procesul de deplasare 
a camerei de luat ve-
deri. Cu ajutorul sof-
tului proiectat, are loc 
colectarea informaţiei 
de la Game-pad, pre-
lucrarea şi transmite-

rea datelor de deplasare prin canalul 
de comunicare Bluetooth. Dispozi-
tivul recepţionează datele şi roteşte 
motoarele conform datelor primite.

În comparaţie cu alte prototipuri, 
mecanismul este adaptabil la alte 
softuri, cum ar fi, de exemplu, Dra-
gonFrame. La fel şi softul este adap-
tabil la alte mecanisme (se introduc 
datele tehnice ale motoarelor şi 
softul se reconfigurează la un alt sis-
tem robotizat). Există şi posibilitatea 
apropierii şi focusării imaginii.
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Răspunzând apelului Grupului 
Local BEST-Chişinău (organizaţie 
studenţească ce activează în ca-
drul UTM din februarie 2007), 23 
de studenţi din toate colţurile Eu-
ropei şi-au dat întâlnire la Chişinău, 
unde, în cadrul Cursului de Vară 
„Why play good games? Create 
one!”, au creat diverse jocuri onli-
ne. Evenimentul s-a desfăşurat în 
perioada 7-16 iulie şi a convocat 
studenţi pasionaţi de domeniul IT 
din diferite universităţi tehnice eu-
ropene. Scopul cursului a constat 
în a dezvolta atât abilităţile de soci-
alizare ale tinerilor şi îmbunătăţirea 
comunicării în limba engleză, cât şi 
în a stabili legături între studenţii 
înscrişi la curs.

Pe durata de 10 zile a Cursului de 
Vară, 7 echipe a câte 3 participanţi 
au avut ocazia să-şi aprofundeze cu-
noştinţele în domeniul tehnologii-
lor browser, procesului de creare a 
jocurilor şi limbajului de programa-
re JavaScript. Participanţii au asistat 
la o serie de seminarii desfăşurate 
sub egida profesorilor UTM. La fine-
le Cursului de Vară participanţii au 
prezentat jocurile elaborate în echi-
pă, fiind apreciați cu diplome şi cre-
dite ECTS, acordate în conformitate 
cu prevederile Procesului Bologna.

Orele academice de curs au 
fost îmbinate util şi plăcut cu cele 
de schimb cultural şi diverse activi-
tăţi tematice. Oaspeţii europeni au 

Pe 31 mai 2013 la Centrul de Formare Con-
tinuă din campusul Râşcani al UTM o nouă se-
rie de cadre didactice de la diferite facultăţi a 
intrat în posesia certificatelor de perfecţionare 
profesională psiho-pedagogică. Evenimentul 
a produs un ecou pozitiv ca de fiecare dată cu 
ocazia şi altor serii trecute prin acest program 
de aşa-zisa pedagogizare a pedagogilor. 

Dna Maria Vasiliev, şefa Departamentu-
lui de Formare Continuă a cadrelor Didactice, 
conf., dr., ne-a oferit câteva detalii privind ca-
litatea şi necesitatea acestor cursuri: volumul 
cursului este de 900 de ore, inclusiv 200 ore de 
contact direct, iar 700 ore – lucru individual. 

Acest volum impresionant de exerciţiu 
didactic semnifică o abordare profund ştiin-
ţifică a  formării cadrelor didactice într-o in-
stituţie didactică de profil ingineresc, precum 
este UTM. Despre calitatea cursurilor vorbeşte 
şi componenţa disciplinelor înglobate în vo-
lumul general de 900 ore: „Pedagogia şcolii 
superioare” – 90 ore; „Didactica disciplinelor 
tehnice” – 90; „Tehnici moderne de predare” – 
60; „Psihologia personalităţii” – 60; „Psihologia 
comunicării” – 60; „Psihologia inginerească” – 
30; „Deontologia didactică” – 30; „Psihologia 
dezvoltării” – 60; „Tehnologii informaţionale în 
educaţie” – 120 ore. Totodată, fiecare cursant 
trebuie să scrie şi o teză de absolvire, pentru 
care se afectează 100 ore. Mai luăm în calcul şi 
faptul că pe lungimea cursurilor se realizează 
şi multă practică pedagogică – 200 ore. Oglin-
da acestei programe de pedagogizare pare a 
fi un curs universitar pedagogic autentic, iar 
asta influenţează şi calitatea actului de conlu-
crare profesor-student în stilul nou al Proce-
sului Bologna.

Profesorii UTM, diferiţi ca vârstă şi stagiu 

de muncă, veniţi benevol la aceste cursuri de 
formare continuă, se numesc formabili. Aici 
ei se află în rol de studenţi şi astfel pedago-
gia şi psihologia se resimt direct: a fi profesor 
înseamnă nu doar a expune noţiuni, termeni, 
formule, diagrame, schiţe tehnice etc., dar şi a 
căuta să simţi sufletul (psihicul) celui pe care 
îl instruieşti şi căile-metodele (pedagogia) cu 
ajutorul cărora să predai mai concludent ştiin-
ţa respectivă.

Dl Ion Fiodorov de la FCIM zice că deşi 
anterior simţea intuitiv multe aspecte psiho-
pedagogice, nu avea totuşi argumente ştiinţi-
fice. Aici însă a „descoperit” lumea psihopeda-
gogiei. Ceea ce impresionează în conţinutul şi 
atmosfera acestor cursuri de psihopedagogi 
pentru noi, profesorii de constituţie tehnico-
inginerească, să spunem aşa, este că formatorii 
ne-au tratat pe noi, formabilii, ca de la egal la 
egal. Acest argument psiho-pedagogic ni s-a 
impregnat adânc în conştiinţă: şi noi trebuie 
să tratăm studentul de la egal la egal. Sigur că 
în anumite aspecte: aspectul fiinţării ca om şi 
aspectul evaluării juste şi transparente a meri-
telor. 

Evaluarea/aprecierea studentului este un 
lucru extraordinar de delicat din punct de 
vedere psihologic, fineţea căruia poate să o 
atingă cu succes doar un om cu o pregătire pe-
dagogică. De regulă, studentul tinde să-şi su-
praaprecieze meritele, iar profesorul nu trebuie 
să greşească, subapreciindu-le. Între profesor şi 
student trebuie să existe o relaţie asertivă, una 
ce ţine seama de interesele obiective ale am-
belor părţi. Sunt nişte lucruri foarte delicate în 
sfera comunicării, or ele nefiind totuşi măsura-
bile cu exactitate matematică, cer anumite cu-
noştinţe specific psiho-pedagogice.

În cel de-al doilea de-
ceniu de funcţionare a 
Networking Academy, ac-
centul se pune pe pregăti-
rea studenţilor în vederea 
intrării pe piaţa locurilor 
de muncă. În acest scop 
Cisco organizează anual 
Concursul Internaţional de 
Reţelistică NetRiders, care 
se adresează studenţilor şi 
absolvenţilor Programului 
Cisco Neworking Academy 
din ţările zonei EMEA, prin-
tre care şi Republica Mol-
dova. Competiţii de tipul 
NetRiders reprezintă şan-
sa de a scoate în evidenţă 
talentul studenţilor Cisco 
Networking Academy şi de 
a realiza contactul dintre aceştia şi eventualii 
angajatori.

În data de 17 iunie 2013, cu suportul Acade-
my Support Center RENAM şi Instructor Training 
Center DNT, în incinta Facultăţii Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică, sala multi-
media, ASEM, a avut loc Concursul Naţional de 
Reţelistică NetRiders 2013, la care au participat 
cei mai buni studenţi ai Academiilor Cisco din 
Republica Moldova. La concurs s-au înregistrat 
39 competitori din cadrul a 4 Academii Cisco: 
Universitatea Tehnică a Moldovei, RENAM, 
Asociaţia DNT şi Academia de Studii Economi-
ce a Moldovei. Concursul s-a desfăşurat online 
şi a constat dintr-un test teoretic cu 100 de 
întrebări (timp de rezolvare – 60 minute) şi o 
activitate practică Packet Tracer Activity Exam 
compusă din 20 întrebări (90 minute). 

Concursul a fost supervizat de un instruc-
tor-observer experimentat selectat de către 
Cisco Systems şi de dl Nicolai Sandu, mana-
ger regional pentru Europa de Sud-Est, Cisco 
Networking Academy. 

Pe 19 iunie Cisco a anunțat clasamentul 
pentru etapa națională a Concursului NetRi-
ders 2013. Primul candidat clasat în TOP va fi 
premiat de către compania Cisco Systems cu 
un Apple iPod touch 4th generation, iar primii 
3 clasați în TOP şi Top Female Score vor repre-
zenta Republica Moldova la etapa internaţio-
nală a concursului NetRiders, care va avea loc 
pe 24 septembrie 2013, în incinta Facultăţii 
de Inginerie şi Management în Electronică şi 

Telecomunicaţii a Universității Tehnice a Mol-
dovei. Competitorii vor fi supervizaţi de dl Ni-
colai Sandu, manager regional pentru Europa 
de Sud-Est, Cisco Networking Academy. 

Top NetRiders Moldova 2013:
1st place NetRiders Moldova 2013 – Oleg 

Proscurchin, Universitatea Tehnică a Moldo-
vei; instructor: Dinu Țurcanu. 

2nd place NetRiders Moldova 2013, Top fe-
male score – Tatiana Romanciuc, Universitatea 
Tehnică a Moldovei; instructor: Dinu Țurcanu.

3rd place NetRiders 2013 – Serghei Pros-
curchin, Universitatea Tehnică a Moldovei; 
instructor: Dinu Țurcanu.

 4th place NetRiders 2013 – Ion Chirca, 
Universitatea Tehnică a Moldovei; instructor: 
Dinu Țurcanu.

De asemenea, cu suportul financiar al 
sponsorilor şi ITC DNT, vor fi premiaţi cu obiec-
te de valoare competitorii TOP 5 ai NetRiders 
2013.

Toţi participanţii la etapa naţională a con-
cursului au primit diplome de participare din 
partea Cisco Systems.

Primii cinci clasaţi la Etapa Internaţională 
vor fi premiaţi de Cisco cu o vizită de docu-
mentare în SUA, la sediul Cisco Systems, unde 
ei se vor întâlni cu directori, ingineri de sistem 
şi experţi Cisco, dar şi cu reprezentanţi ai altor 
mari jucători din industria IT.

Adresăm felicitări cordiale participanţilor 
la etapa naţională, dorindu-le o carieră de 
succes, iar finaliştilor Concursului Naţional le 
urăm baftă la etapa internaţională!

Studenţii pentru studenţi
Jocuri online create la Chişinău sub egida BEST

avut posibilitatea să ia cunoştinţă 
de obiectivele turistice ale Chişi-
năului, au vizitat Muzeul Naţional 
de Etnografie şi Istorie Naturală, 
au descoperit gastronomia, tradi-
ţiile şi obiceiurile noastre în cadrul 
tradiţionalei Serate Moldoveneşti 
organizate de gazde şi au călătorit 
până în Ivancea, unde au petrecut 
un minunat weekend în sânul natu-
rii. De asemenea, fiecare participant 
a avut şansa să-şi prezinte ţara de 
origine în cadrul tradiţionalei Sera-
te Internaţionale, demonstrând cu 
mândrie aspecte din gastronomia, 

Formare continuă
Pedagogizare pentru pedagogi

folclorul şi dansurile sale naţionale. 
- A fost un Curs de Vară minu-

nat – 10 zile pe care nu le voi uita 
niciodată! Sper să ne mai vedem 
neapărat undeva în Europa! – ast-
fel a mulţumit organizatorilor şi i-a 
felicitat pentru munca depusă şi 
succesul cursului Joris Van Hecke, 
membru al Grupului Local BEST-Bel-
gia, participant la Cursul de Vară de 
la Chişinău. 

În fiecare an Asociaţia Studen-
ţească BEST Chişinău organizea-
ză un Curs de Vară, cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele tehnice sau 

competenţele legate de carieră 
ale studenţilor din universităţile cu 
profil tehnic din întreaga Europă. 
Participanţii exersează limba engle-
ză, socializează, creează o reţea de 
contacte, îşi lărgesc cunoştinţele în-
tr-un domeniu tehnologic modern, 
se distrează şi învaţă într-un mediu 
multicultural.

Evenimentul este organizat de 
studenţi pentru studenţi, în cola-
borare cu Universitatea Tehnică a 
Moldovei. Cursul implică o amplă 
comunicare cu studenţii europeni, 
precum şi promovarea tradiţiilor şi 

Concursul Naţional de Reţelistică
NetRiders-2013

culturii naţionale pe plan internaţi-
onal.

Pentru coordonatorul proiectu-
lui, Tatiana Moldovan, organizarea 
acestui curs a fost atât o provocare, 
cât şi o experienţă plăcută: 

- Am muncit timp de 9 luni îm-
preună cu echipa BEST-Chişinău 
ca să putem organiza şi desfăşu-
ra un curs super, care să fie util 
participanților. Aceştia au creat 
jocuri online foarte captivante, au 
învăţat ceva nou pentru ei şi au 
susţinut evaluarea cu brio. Pe dura-
ta acestor 10 zile au vizitat şi Chişi-
năul, menţionând că avem un oraş 
plin de verdeaţă. Cel mai mult cred 
că le-au plăcut bucatele tradiţiona-
le moldoveneşti, deoarece cu toţii 
au menționat cât sunt de gustoase. 
Îmi pare bine că am reuşit să orga-
nizăm cu brio acest curs şi că efor-
tul nostru a fost apreciat de către 
participanţi. 

BEST – Board of European 
Students of Technology – este o 
organizație studenţească europeană 
înfiinţată în anul 1989 în Grenoble, 
Franţa. BEST cuprinde 95 de grupuri 
locale, prezente în 33 de ţări din Euro-
pa. Unul din aceste grupuri locale este 
şi BEST Chişinău, înfiinţat la UTM în 
2007, având drept scop promovarea 
valorilor şi culturii europene în rândul 
studenţilor cu profil tehnic, precum şi 
oferirea unei educaţii complementare 
şi sprijin în cariera tinerilor.
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S-a născut pe 8 septembrie 1943 
în inima codrilor – comuna Nişcani, 
raionul Călăraşi. Copilăria nu i-a fost 
deloc uşoară. Împreună cu fratele 
său mai mare au fost crescuţi şi edu-
caţi numai de mama, fiindcă tatăl 
său a fost luat la război şi nu s-a mai 
reîntors. 

Şi-a început activitatea de mun-
că după absolvirea Facultăţii de 
Energetică a Institutului Politehnic 
din Chişinău în 1966 şi activează în 
cadrul UTM cca 48 de ani. A suplinit 
succesiv posturile de lector asis-
tent, lector superior, conferenţiar, 
profesor universitar, şef catedră (în 
trei termene), decan al Facultăţii 
de Energetică (2000-2013). A fost şi 
preşedinte al Comitetului Sindical al 
UTM (1978-1985) .

În 1968-1971 a fost doctorand 
la Catedra „Sisteme electrice” a In-
stitutului Energetic din Moscova. 
A susţinut teza de doctor în ştiinţe 
tehnice la Institutul de Energetică 
din Moscova în 1975 cu tema: „Regi-
murile de funcţionare ale sistemelor 
electroenergetice complex-buclate 
şi estimarea eficacităţii şi dirijării lor 
prin intermediul surselor de putere 
reactivă”. În 1978 este confirmat de 
Comisia superioară de atestare în 
funcţia de conf. univ., iar în 1991– 
de prof. univ.

Este unul din fondatorii specia-
lităţii „Sisteme şi reţele electroener-
getice”, actualmente o specializare 
în cadrul specialităţii „Electroener-
getica”. A elaborat cursurile: Sis-
teme şi reţele electroenergetice; 
Transportul şi distribuţia energiei 
electrice; Partea mecanică a liniilor 
de transport a energiei electrice; 
Probleme speciale ale sistemelor 
electroenergetice.

S-a manifestat pregnant şi ca 
cercetător pe tărâmul ştiinţific. Este 
autorul a peste 100 de publicaţii, 
inclusiv coautor a 3 monografii în 
limbile română, rusă, franceză şi en-
gleză. Monografiile publicate au o 
importanţă deosebită. Sub condu-
cerea sa au fost susţinute 4 teze de 
doctor în ştiinţe tehnice.

Un merit deosebit îi revine în 
munca administrativ-organizatori-
că în calitate de şef catedră şi decan. 
Pe parcursul acestor activităţi au 
avut o dezvoltare esenţială tehnico-
materială şi didactico-metodică atât 
catedrele conduse de D-sa, cât şi Fa-
cultatea de Energetică în ansamblu. 
A contribuit la pregătirea a peste 
3000 de ingineri-energeticieni pen-
tru RM.

Colectivul de profesori, serviciul 
auxiliar şi studenţii FEn îl felicită căl-
duros pe prof. univ. Ion Stratan cu 
prilejul venerabilului jubileu de 70 
de ani şi îi urează multă sănătate, 
succese remarcabile în activitatea 
didactico-ştiinţifică şi organizatori-
că, prosperitate şi fericire!

Dl Valeriu Şauga, dr. în ştiin-
ţe tehnice, conf. univ. la Catedra 
„Studiul şi tehnologia materialelor”, 
FIMCM, îşi depune zi de zi efortul 
profesoral pe altarul UTM deja al 50-
lea an. Încă în august 1964 lucra la 
prima admitere a primilor studenţi 
la noua Politehnică ce se năştea pe 
pământ basarabean. Primul rector, 
entuziast al Politehnicii chişinăuie-
ne, Sergiu Rădăuţan, avea un spri-
jin solid în profesori precum Şauga, 
îndemnându-i să nu-şi cruţe forţele 
cutreierând Moldova în căutarea 
copiilor dornici să studieze ingineria 
la ei acasă, dar şi să atragă din mari-
le oraşe ale ex-URSS tineri aspiranţi 
sau profesori-tehnicişti moldoveni 
care să se înzidească în noua Poli-
tehnică de la Chişinău. Şi lucrurile 
au pornit cu bun augur, anii s-au pe-
rindat ca o clipă şi iată că în curând 
vom marca deja a 50-ea aniversare 
a UTM – o Şcoală Inginerească de 
rang internaţional.

Şi-a început profesoratul la Fa-
cultatea de Energetică, la o catedră 
care avea un rol proeminent în con-
textul agrar al Moldovei – „Electri-
ficarea gospodăriei săteşti”. După 
care a trecut la Catedra de Electro-
tehnică condusă de cunoscutul teh-
nicist Arşo Parsadanean – un alt 
mare entuziast al înfiinţării Institu-
tului Politehnic din Chişinău (IPC).

Politehnica trebuia să satisfacă 
cât mai curând nevoia de cadre di-
dactice cu titluri ştiinţifice. Împreu-
nă cu alţi tineri profesori, a fost de-
legat la aspirantură (doctorantură) 
la Institutul de Tehnică Electronică 
din Moscova. Revenind la Chişinău 
cu titlul ştiinţific obţinut la Mosco-

va, devine în 1975 şef al Catedrei 
„Studiul şi Tehnologia Materialelor”, 
fiind şi titular al cursului „Studiul 
materialelor”, pe care îl predă şi azi, 
deja peste 35 de ani. 

Este o disciplină generală, care 
poate fi considerată temelia pe care 
se sprijină disciplinele de speciali-
tate în construcţia de maşini, trans-
porturi, construcţii, electronică şi 
microelectronică etc., astfel că pre-
dă această disciplină la diferite fa-
cultăţi: FIMT, FEn, FCGC, FCIM şi de-
sigur la FIMCM. E o disciplină com-
plexă, bazându-se pe cunoştinţele 
pe care studenţii trebuie să le obţi-
nă în liceu: fizica, matematica, chi-
mia. Pentru o însuşire temeinică, pe 
lângă predarea orelor teoretice are 
şi destule ore pentru lucrări practice 
şi de laborator. De exemplu, la uzina 
„Etalon” a UTM studenţii se familiari-
zează cu acţiunea diferitelor maşini-
unelte, strunjirea metalului pentru 
anumite piese, sudura, lăcătuşăria, 
frezarea. Cândva era posibilă şi tur-
nătoria metalelor, acum însă acest 
proces, care cere cuptoare cu tem-
peraturi foarte mari, se efectuează 
prin simulare la calculator. La anul 
doi de studiu lucrările de laborator 
sunt mai complexe – prelucrări me-
canice, sudare, tehnologia materia-
lelor – acestea se efectuează într-un 
boc amenajat special pentru aceste 
scopuri din campusul Râşcani.

Caută să le inducă studenţilor 
ideea că un inginer în construcţia 
de maşini trebuie să cunoască foarte 
bine materialele, pentru ca să poată 
selecta la construcţia unei oarecare 
piese cele mai optime materialele 
sub aspectul metodelor de prelucra-

re şi al proprietăţilor lor specifice – 
magnetice, electrice, rezistenţă la co-
roziune, iar mai departe la marcarea 
materialelor etc. Materialele pe care 
le studiază viitorii ingineri sunt: me-
tale, mase plastice, ceramică, lemnul, 
elastomeri (cauciucul tehnic), com-
pozite şi sintetizări (încălzirea unor 
pulberi metalici şi presarea lor în for-
me speciale – metalurgia pulberilor).

O perioadă foarte lungă (19 ani) 
a fost prorector al IPC, secţia studii 
fără frecvenţă (azi – cu frecvenţă 
redusă) şi serale. Era un contingent 
foarte mare de studenţi – peste 5 
mii comparativ cu secţia zi – 6 mii. 
Deci şi răspunderea era pe măsură. 
Dar s-a achitat perfect de misiunea 
sa, nu în zadar s-a aflat în acest post 
timp de 19 ani. 

Îi revine şi meritul de a fi deschis 
porţile spre România imediat după 
demolarea ex-URSS, în 1990, şi a 
construi multiple punţi de colabora-
re frăţească între UTM şi colegii din 
Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Suceava 

Fizician, domeniul ştiinţific: Fizica 
semiconductorilor şi a dielectricilor, 
Microelectronica, Dispozitive semi-
conductoare şi microelectronice, 
Nanotehnologii, Senzori. Dr. hab. în 
ştiinţe fizico-matematice (1978), prof. 
univ. (1980). M.c. al AŞM (1995).

Studii:  Facultatea de Fizică şi Mate-
matică a Institutului Pedagogic din 
Tiraspol (1953-1958); doctorand al 
Institutului de S emiconductori al 
AŞ din Sankt-Petersburg (1961-1964); 
stagiar ştiinţific la Universitatea din 
Colcester, Anglia (1970-1971); cola-
borator ştiinţific la Institutul Fizico-
Tehnic „A. F. Ioffe”, Sankt-Petersburg 
(1875-1877); stagiar ştiinţific la UT din 
Budapesta, Ungaria (1983); perfec-
ţionări în cadrul Proiectului TEMPUS 
pentru studii de masterat – Anglia, 
Franţa, Germania (1996-2001).

Ca pedagog, s-a format trecând 
toate etapele: Şcoala Pedagogică, 
practica de învăţător în şcoală, stu-
dii superioare la Institutul Pedago-
gic de Stat din Tiraspol, practica de 
asistent şi lector în acelaşi institut. În 
total – 8 ani de studii în instituţiile 
pedagogice, trei ani de lucru ca în-
văţător de şcoală, peste 50 de ani în 
calitate de profesor universitar.

Ca savant în domeniul micro-

Teodor Şişianu – savant 
şi excelent pedagog 
electronicii, fizicii, tehnologiei se-
miconductorilor şi dispozitivelor 
microelectronice, s-a format în cele 
mai prestigioase centre ştiinţifice 
din URSS şi Marea Britanie (1960-
1970). În 1961-1965, şi-a făcut doc-
toratul, a susţinut teza de doctor în 
ştiinţe fizico-matematice, a lucrat la 
Institutul de Semiconductori al AŞ 
din Sankt-Petersburg. Iar în 1965 a 
fost invitat la Institutul Politehnic 
din Chişinău (UTM), unde activează 
până în prezent. 

În 1970-1971 a efectuat cerce-
tări ştiinţifice la Universitatea din 
Colcester, Anglia, sub conducerea 
savantului B. K. Ridley. În 1975-1977 
– cercetări la Institutul Fizico-Tehnic 
„A. F. Ioffe”, Sankt-Petersburg, sub 
egida primului său conducător, sa-
vantului B. I. Boltacs. 

Este unul din fondatorii şi or-
ganizatorii  Institutului Politehnic, 
uzinei de microelectronică „Mezon”, 
al unei direcţii noi în ştiinţă şi învă-
ţământ – microelectronică şi dispo-
zitive semiconductoare, UTM; al stu-
diilor universitare la specialităţile de 
microelectronică, UTM (1965-2003), 
al Catedrei Microelectronica şi dis-
pozitive semiconductoare (1981-
2003), al noii specializări Electronica 
medicală cu 12 promoţii (1994-
2006), în baza căreia a fost organiza-
tă specialitatea Ingineria sistemelor 
biomedicale (2007-prezent); al pri-
melor studii de Masterat European 
în RM (în baza Proiectului TEMPUS), 
în cadrul căruia au fost antrenaţi 40 
de profesori universitari din Anglia, 
Franţa, Germania; au fost elaborate 
32 de cursuri noi pentru studii de 
masterat în domeniile: tehnologii 
informaţionale, reţele de calculator, 
comunicaţii prin fibra optică, micro-
electronică şi sisteme biomedicale, 
proiectări asistate de calculator etc., 
care servesc ca bază de studii pen-

tru UTM şi alte universităţi din RM. A 
fondat primele clase computerizate 
cu 85 de calculatoare, clasa specia-
lizată pentru studii de masterat cu 
calculatoare, internet şi învăţământ 
la distanţă (1999-2008, UTM-Anglia-
Franţa-Germania).

A elaborat cursuri noi universi-
tare şi postuniversitare: Electronica 
industrială (în baza dispozitivelor se-
miconductoare, 1965); Electronica cu 
dispozitive semiconductoare (1966); 
Teoria şi calculul dispozitivelor micro-
electronice (1967-2004), Dispozitive 
micronanoelectronice (2004), Bazele 
microelectronicii (1968-1970), Pro-
bleme actuale în microelectronică şi 
nanotehnologii (1982), Traductoare 
şi senzori (1996), Senzori inteligenţi 
şi microsisteme (2010).

Este fondator şi conducător al 
şcolii ştiinţifice în domeniul micro-
electronicii: a condus şi pregătit 15 
doctori în ştiinţe fizico-matematice 
şi tehnice; a contribuit la pregăti-
rea a peste 70 de doctori în ştiin-
ţe, doctori habilitaţi, conferenţiari 
şi profesori universitari; a condus 
47 de masteranzi,  a contribuit la 
pregătirea a peste 2000 de ingi-
neri licenţiaţi în microelectronică, 
a peste 190 de ingineri licenţiaţi în 
microelectronică şi electronica me-
dicală; este fondator şi conducător 
al primului Laborator ştiinţific „Fi-
zica şi tehnologia dispozitivelor cu 
semiconductori” (1966-2001), re-
organizată în Centrul Internaţional 
„Tehnologii Moderne pentru Studii 
şi Cercetări”,UTM (2001). 

Este autor al peste 280 de lu-
crări ştiinţifice şi rapoarte în diferite 
reviste naţionale şi internaţionale 
(Physics Status Solidi; Physics and 
Technics of Semiconductors; Thin 
Solid Films Sensors and Actuators; J. 
Electronics ş.a.); a peste 120 de refe-
rate ştiinţifice la diferite conferinţe 

internaţionale şi naţionale (Anglia, 
Franţa, India, Italia, Latvia, Palonia, 
România, Rusia etc.)  şi a 5 mono-
grafii şi manuale.

În 1966-2013 a iniţiat numeroa-
se proiecte ştiinţifice internaţionale, 
naţionale şi instituţionale, care au 
contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi 
învăţământului din RM.

În 1980-1994 a exercitat funcţia 
de preşedinte al Consiliului Coordo-
nator din URSS şi CSI în „Fiabilitatea şi 
procesele de degradare ale Dispoziti-
velor şi Sistemelor microelectronice”. 
În 1970-2013 – invitat ca profesor la 
Universitatea Essecx, Colcester, An-
glia (1970-1971), UT din Budapesta, 
Ungaria (1983), Universitatea Hallam, 
Şeffield, Anglia (1993), Universitatea 
Herdfordshere, Anglia (1997), Institu-
tul ENIC, Lill, Franţa (1998, 1999), In-
stitutul Naţional de Telecomunicaţii 
din Paris, Franţa (1999, 2000), UT din 
Darmstadt, Germania (1998, 2000), 
Institutul de Cercetări din Neapol, 
Italia (2011), Universitatea Linkoping 
Suedia (2013).

Pentru rezultate deosebite în 
ştiinţă şi învăţământ i s-a conferit 
titlul de laureat al Premiului de Stat 
al RM în domeniul ştiinţei şi tehni-
cii (1983); medalia „Meritul Civic” 
(1994); Inginer de Elită al Institutu-
lui Inginerilor Electricieni din Marea 
Britanie (1995); medalia AŞM „D. 
Cantemir” (2003); medalia USMF „N. 
Testemiţanu” (2003); medalia de aur, 
UTM (2013).

Odată cu rotunjirea venerabilei 
vârste 80 de ani, distinsul profesor 
şi savant T. Şişianu înscrie pe răboj 
55 de ani de activitate ca savant şi 
61 de ani ca pedagog, dintre care 48 
de ani la UTM, prilej cu care, din nu-
mele întregii comunităţi ştiinţifice şi 
didactice îl felicităm cordial, dorin-
du-i multă sănătate, mult succes în 
continuare! 

Valeriu Şauga

Aniversări
Ion
Stratan 80

75

70

Concursul Naţional de Reţelistică

etc. Exista o necesitate acută de ma-
nuale în limba română, deoarece în 
ex-URSS procesul didactic în învăţă-
mântul superior se efectua în temei 
în limba rusă. Între timp, în colabora-
re cu profesori din România – Mihai 
Gramaticu şi Constatin Dulucheanu, 
a scris primul manual de la noi în lim-
ba română – „Metalografia practică a 
oţelurilor şi fontelor”. Apoi, împreună 
cu profesorul UTM Petru Stoicev a 
scris un alt manual în limba româ-
nă – „Aşchierea metalelor, partea a 
II-a” (în prezent autorii lucrează la 
partea I). Un adevărat profesor face 
tot posibilul să scrie manuale, căci 
cine altul va face acest lucru dacă nu 
el – specialistul. Deci este pe deplin 
conştient de misiunea sa civică în 
acest sens, neprecupeţindu-şi tim-
pul şi efortul. Căci a scrie un manual 
înseamnă a te gândi la studenţi, la 
procesul didactic, pe care doreşti să-l 
ridici în calitate pentru studenţi. Un 
adevărat profesor, fiind mereu pasi-
onat de meseria sa, va căuta mereu 
să cerceteze ştiinţific domeniul spe-
cialităţii, astfel că, prezentându-se în 
faţa studenţilor, va aduce mereu noi 
şi noi aspecte.

S-a preocupat mereu şi de cer-
cetarea ştiinţifică. A scris 84 de arti-
cole ştiinţifice, 2 monografii. În 1989 
devine Laureat al Premiului de Stat 
al RSS Moldoveneşti în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, acest premiu în-
cununând cercetările sale în tema 
„Efecte cinetice în cristale subdi-
mensionale şi elaborarea aparatelor 
pe baza lor”.

Într-adevăr, studenţii au un 
mare noroc să înveţe o materie 
complexă, precum este studiul ma-
terialelor, sub îndrumarea didactică 
a prof. Valeriu Şauga. Personalitatea 
şi întreaga sa activitate desfăşurată 
de-a lungul unei jumătăţi de veac, 
definită cu un singur cuvânt, s-ar 
numi PASIUNE.
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Anunţ redacţional

Stimaţi studenţi 
şi colaboratori ai UTM!

De asemenea, puteţi expedia informa-
ţia la e-mail: quality.utm@gmail.com.

Administraţia UTM garantează anoni-
matul!

Arta populară – sufletul nostru
A avut o inspiraţie foarte 

fericită dna Elena Plăcintă, 
bibliotecar principal la Biblio-
teca ştiinţifico-tehnică a UTM, 
atunci când la 11 iunie 2013 a 
invitat-o la o întâlnire de su-
flet pe dna Antonina Rusu, 
cercetător ştiinţific în dome-
niul artei populare la Insti-
tutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
RM, autor de cărţi didactice, 
manuale pentru şcoala me-
die, membră a Academiei Ro-
mâne de Artă.

Studenţii şi mulţi biblio-
tecari, profesori de la diferi-
te facultăţi au avut un prilej 
extraordinar de a deschide o 
uşiţă într-un autentic templu 
al sufletului omenesc – arta 
populară: portul românesc, 
încondeierea ouălor, cerami-
ca, broderia, ţesutul etc.

Dna Antonina Rusu, ea 
însăşi îmbrăcată în costum 

popular românesc, a etalat 
şi o expoziţie de ie, catrinţe, 
cămăşi brodate pentru femei, 
bărbaţi, copii, brâie populare, 
ştergare cu horboţică, năfra-
me, ouă încondeiate, precum 
şi anumite instrumente, ma-
teriale cu care se lucrează la 
asemenea capodopere crea-
tive.

Din explicaţiile cercetăto-
rului ştiinţific dar şi din viaţă 
ştim că asemenea nestemate, 
precum, de exemplu, cămăşi-
le brodate se fac încet, cu o 
meticulozitate deosebită. O 
cămaşă – în cca doi ani. 

Aşa au lucrat bunicile 
şi străbunicele noastre, dar 
deseori şi bunicii, căci şi băr-
baţii de ieri şi de azi şi copiii 
de ambele sexe la şcoli sunt 
atraşi de farmecul brodatului, 
croşetatului etc. Doar se mai 
găsesc lăzi cu zestre undeva 

prin cămările de la ţară, pline 
cu aurul degetelor care au 
împuns cu acul de mii de ori 
până să apară o năfrămiţă cu 
vrăjitoarele-i culori.

Arta populară are, fără tă-
gadă, un mare efect al iden-

tificării individului ca apar-
ţinând unui anumit popor, 
unei anumite naţiuni. Omul 
vrea să aparţină comunităţii 
care l-a născut şi de aceea 
el va iubi cu tot sufletul tot 
ce se identifică în specificul 

acestei comunităţi. Nu nu-
mai că va iubi ceva comis 
de altcineva, ci el singur va 
comite tot ce poate pentru a 
spori valorile acestei comu-
nităţii. Or arta populară este 

una din marile valori în acest 
sens.

Studenţii şi profesorii au 
rămas profund încântaţi de 
toate obiectele etalate la ex-
poziţie.

Pe data de 6 iunie 2013, în sala 
de festivităţi a UTM, Catedra de 
Educaţie Fizică (şef – dl Anatol 
Popuşoi) şi Comitetul sindical co-
laboratori (preşedinte – dl Ion Po-
caznoi) au organizat o festivitate de 
premiere a învingătorilor  Jocurilor 
Sportive „Sănătate” ale cadrelor di-
dactice şi colaboratorilor UTM şi 
Campionatelor UTM între facultăţi, 
ediţia 2012-2013. 

La festivitate au fost prezenţi dl 
Valentin Amariei, prorector forma-
re continuă şi relaţii internaţionale, 
dl Ion Balmuş, decanul Facultăţii 
de  Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică, dl Alexei Toca, 
decanul Facultăţii de  Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini, dl Sergiu Andronic decanul 
Facultăţii de  Inginerie şi Manage-Inginerie şi Manage-
ment în Electronică şi Telecomuni-
caţii. 

Comitetul Sindical a acordat 
Cupe premianţilor concursurilor la 7 
probe de sport: 

Facultatea de Energetică – 
pentru locul I la badminton şi locul 
III la şah.

Facultatea de Calculatoare, 
Informatică şi Microelectronică – 
pentru locul I la baschet, locul III la 
badminton şi la volei.

În perioada 28-30 iunie 2013 în 
or. Antverpen, Belgia s-a desfăşurat 
Campionatul Mondial la diferite 
probe de triatlon forţă (powerlifting), 
la care a participat cu succes studen-
tul UTM Sergiu Gla�a, Facultatea de 
Urbanism şi Arhitectură, cucerind trei 
medalii de aur, una de argint şi stabi-
lind două recorduri mondiale.

La categoria T-3 (19 ani), catego-
ria de greutate 75 kg, proba geno-

flexiuni studentul nostru a stabilit 
un record mondial (187,5 kg) şi a 
cucerit o medalie de aur.

La proba dezdoirea spatelui el a 
stabilit un alt record mondial (240 
kg) şi a mai cucerit o medalie de 
aur.

Cea de-a treia medalie de aur a 
obţinut-o la proba dezdoirea spate-
lui cu echipament (240 kg).

La proba împins culcat s-a ales 
cu o medalie de argint (137,5 kg).

Studentul 
Sergiu Glava – 
campion mondial

Nou-veniţii
Nou-venit este persoana sosită de curând undeva, la cineva.
Potrivit Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii ro-

mâne (ed. a II-a, 2005), formele corecte sunt: nou-venit –  adj. m., s. 
m., pl. nou-veniţi, art. nou-veniţii; adj. f., s. f. nou-venită, g.-d. art. 
nou-venitei, pl. nou-venite şi nu noii veniţi. 

Aceeaşi regulă se aplică şi la g. f.: nou-venită, nou-venite, nou-ve-
nitele şi nu noile venite.

Corect/greşit

Cupe şi diplome 
pentru învingători

Facultatea de Urbanism şi 
Arhitectură – locul II la şah şi tenis 
de masă, locul III la joc de dame şi 
futzal.

Facultatea de Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini – locul I la joc de dame, şah şi 
futzal, locul II la badminton şi volei, 
locul III la baschet şi tenis de masă.

Serviciul Administrativ Gos-
podăresc – locul I la volei şi tenis 
de masă, locul II la baschet, joc de 
dame şi futzal;

Cupa Comitetului Sindical pentru 
cea mai reuşită evoluare a revenit 
echipei Facultăţii de Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini.

În clasamentul general pe echipe 
din cadrul Campionatelor UTM între 
facultăţi, ediţia 2012-2013 pe locul III 
s-a clasat Facultatea de Cadastru, 
Geodezie şi Construcţii, pe locul II – 
Facultatea de Tehnologie şi Mana-
gement în Industria Alimentară, 
iar campioană pentru prima dată a 
devenit Facultatea de Inginerie şi 
Management în Electronică şi Te-
lecomunicaţii.

Cupele şi diplomele au fost în-
mânate decanilor şi căpitanilor echi-
pelor facultăţilor de către Anatol 
Popuşoi, şef Catedra de Educaţie 

Fizică, antrenor Emerit al Republicii 
Moldova.

Urmând tradiţiile Catedrei de 
Educaţie Fizică, studenţii-spor-
tivi, absolvenţii anului universitar 
2012-2013 au fost menţionaţi cu 
diplome pentru participare activă 
în dezvoltarea mişcării sportive pe 
parcursul anilor de studii  în cadrul 
UTM.

Diplomele au fost înmânate 
de dl Valentin Amariei, prorector 
pentru formare continuă şi relaţii 
internaţionale al UTM.
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